
Інформація про Засоби масової інформації Золочівського району

Назва ЗМІ Засоби 
передавання

Адреса 
Офіційний 

сайт,
електронна 

адреса

Керівник
(ПІБ)

мі
ст
о 
Б
р
од
и

«Голос відродження» газета 80600, вул.Юридика, 17
м.Броди, Львівська обл.

www  .golvid.com.u  
a

golos  -  
vidrodjenia  @  ukr  .  ne  

t 

Забокрицька
 Надія

Василівна

Телерадіокомпанія 
«Броди»

телебачення

радіо

80600, площа Ринок,1
м.Броди, Львівська обл.

www  .  trkbrody  .  com   

tvbrody  @  ukr  .  net  ,

teleradiobrody  @  g  
mail  .  com   

Демчук Сніжана 
Романівна

мі
ст
о 
Б
ус
ь
к

«Воля народу» газета
80500, майдан Незалежності,17

м. Буськ, Львівська обл.
www  .volyanarodu.  

blogspot.com 

volya  _  narodu  @  ukr  .  
net

Іванців
Микола 

Євгенович

Буський медіа портал інтернет 
портал

місто Буськ
.

www  .busk-  
portal.com 

b  -  portal  @  ukr  .  net   

Матвіюк Роман

Буське радіо радіо 80500, майдан Незалежності,17
м. Буськ, Львівська обл.

www.buskeradio.in
.ua 

 Ярема 
Євген
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BUSKERADIO@I
.UA Басараб

Оксана

мі
ст
о 

Зо
л
о
чі
в

«Золочів.нет» інтернет 
портал

80700, вул.Рєпіна,1
м.Золочів, 

Львівська обл.

www  .zolochiv.net   

kvest.in@ukr.net 

Даниленко
Ярослав

Даниленко
Юрій

«Народне слово» газета
80700, 

вул.Героїв УПА, 8
м.Зололчів

Львівська обл.

n.slovo@і.uа 
Дідула 

Володимир 
Петрович

«Наша Українська 
Справа» газета

80700, 
вул.Героїв УПА, 8/17

м.Зололчів
Львівська обл. www  .nus.in.ua    

ukr  .  sprava  @  i  .  ua   

Горгота
Леся Зіновіївна

Домарецька Ірина

«Золочів вечірній»
інтернет 
портал

80700, 
вул.Героїв УПА, 8/17

м.Зололчів
Львівська обл.

www  .zv.in.ua   

kv  194800@  ukr  .  net   

Горгота
Леся Зіновіївна

«Золочів ФМ» радіо
80700, 

вул.Марії Феньвеші, 1
м.Зололчів

Львівська обл.

www  .zolochiv.fm   

zolochiv.fm@gmail
.com 

Чиж
Андрій

Володимирович
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